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Eredmények

Bevezetés

Módszer
A vizsgálat típusa keresztmetszeti, kvantitatív
összehasonlító adatelemzés, nemzetközi kérdőíves
vizsgálatok adatbázisainak felhasználásával. Az
alkalmazott adatforrások: EU Labour Force Survey
(LFS), EU Survey of Income and Living Conditions
(SILC), European Quality of Life Survey (EQLS),
European Social Survey (ESS), JA-EHLEIS (Joint
Action-European Health and Life Expectancy
Information System (2011-2014), Eurostat’s ICT
Survey. A kutatásban a leíró statisztikai módszereket,
az összefüggések elemzéséhez egymintás és független,
kétmintás t próbát alkalmaztunk.

65 éves korban várható élettartam, nők és férfiak

Évek

A WHO szerint 2015 és 2050 között a világ 60 év feletti
népességének aránya közel megduplázódik, 12%-ról
22%-ra. Hatalmas kihívás lesz a minőségi, aktív élet
biztosítása időskorban. Cél, az Európai Unióban
alkalmazott aktív idősödés felfogása alapján, az aktív
idősödési index (Active Ageing Index – AAI, 1. táblázat)
segítségével képet alkothassunk a magyarországi
idősödési folyamatokról, összehasonlítva helyzetünket a
90-es évek elején rendszerváltást végrehajtó, ma az EU
tagállamai társadalmi folyamataival, helyzetével.

Észtországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Romániában,
Csehországban, Bulgáriában, Horvátországban és Szlovéniában
2010 és 2018 között a 65 év feletti várható élettartam nőknél
átlagosan 12%-kal, a férfiaknál 19%-kal nőtt (1. ábra), de ez a
javulás Magyarországon kisebb volt (10% nő, 7% férfi).
A magyar idősek szerepe kiemelkedő a gyermekek és unokák
gondozásában, 11 országból mind a férfiak (36%), mind a nők
(41%) végzik ezt a tevékenységet a legnagyobb arányban az
átlagos 15-20%-hoz képest.
A foglalkoztatás területén az 55 év feletti nők jelenléte az EU11
országaiban lényegesen alacsonyabb, mint a férfiaké (pl. 60-64 év
közötti férfi 35%, nő 17%). Az aktív élethez szükséges támogató
környezet és képesség terén csekélyek a magyar idősek
lehetőségei: a barátokkal, ismerősökkel rendszeresen találkozók
aránya 20-25%, szemben az átlagos 35-50%-kal.
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Táblázat 1. Az aktív idősödés index részterületei

Következtetések
A magyarországi aktív idősödést tekintve a családi életben való részvétel kivételesen kedvező, de a társadalomban betöltött aktív élet
lehetőségei, más országokhoz képest, korlátozottak. Az aktív időskor koncepció lényege, hogy az idősödés folyamatának alakításában
nemcsak a gazdasági aktivitásra, a várható élettartamra, az egészségi állapotra és annak mutatóira helyezzük a hangsúlyt, hanem minden
olyan aktivitásra, amely az idős ember és környezete számára is hasznos lehet. Ebben az esetben a foglalkoztatáspolitikán belül célként
jelenítik meg az idősek foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése pl. részidős foglalkoztatás, a piaci szférában, a cégek a humán erőforrásmenedzsmenten belül az életkor-menedzsmentre is koncentrálnak. Az oktatáspolitikában megjelenik az élethosszig tartó tanulás, a
felnőttképzés, további új kompetenciák megszerzésének ösztönzése. Az egészségügyben és a szociális ellátó rendszerben pedig a
megelőzésre kerül a hangsúly.

